دوره آنالین آمادگی آزمونهای
تحلیلــگرخبـره   مالی CFA
حسابدارمدیریتخبره CMA
حسابرسداخلیخبره CIA
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مرکز مالی ایران کیست؟
شرکت مرکز مالی ایران با ترکیب سهامداری شرکت های بورس اوراق

بهادار تهران ،بورس انرژی ایران ،فرا بورس ایران ،بورس کاالی ایران و

سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،فعالیت میکند .مرکز مالی
ایران به عنوان بازوی اصلی آموزشی و تحقیقاتی بازار سرمایه ،برای

توسعه نگرش علمی و کاربردی به بازارهای مالی فعالیت میکند .این

شرکت نخستین دارنده گواهینامه استاندارد  ISO ۲۹۹۹۰در بازار

مالی ایران است که از جدیدترین استانداردهای آموزش و تحصیالت

غیررسمی بین المللی به شمار می رود.
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وایلی کیست؟
جان وایلی ،شرکتی چندملیتی است و جزو پیشروان صنعت تأمین محتوا و خدمات دانشمحور
در دنیاست .عمده خدمات وایلی در قالب برنامههای آنالین تهیه و عرضه میشوند .وایلی تاکنون
آثار ۴۵۰دریافت کنندهی جایزهی نوبل را منتشر کرده است .همچنین وایلی در نشر محتوای
مدیریتی ،بازرگانی ،مالی و حسابداری و تولید ابزارهایآمادگی آزمونهای حرفهای صاحب جایگاه
است .وایلی تاکنون در آمادهسازی بیش از نیم میلیون نفر برای آزمونهای بین المللی حرفههای
مختلف نقش داشته است.
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Wiley Efficient Learning

پروژهی یادگیری اثربخش وایلی
وایلی در سال  ۲۰۱۴پروژه ی یادگیری اثربخش یا  Wiley Efficient Learningرا آغاز کرد.بر پایه
این پروژه ،وایلی با نهادهای متولی مدارک حرفه ای بین المللی قرارداد همکاری بست تا برنام ه ای
آنالین به منظور آماده سازی متقاضیان این نوع مدارک برای آزمونها ،تهیه کند .این همکاری موجب
می شود:
 -1مطالب مورد تایید سازمانهای مذکور با بهرهگیری از ابزارهای آموزشی روز دنیا در اختیار متقاضیان
قرار گیرد.
 -2داوطلبان با اطمینان سرفصلهای مورد نیاز آزمون را مطالعه میکنند.
 -3موجب صرفه جویی در زمان و حتی هزینه داوطلبان میشود.
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ویژگیهای دورههای آموزش مجازی وایلی

•

ایدهآل برای یادگیری سمعی -بصری

•

امکان برنامهریزی شخصی برای مطالعه

•

آموزش مفاهیم به صورت کلیدی

•

استفاده از مطالب استاندارد بینالمللی

•

امکان دسترسی به مطالب آموزشی در هر زمان و هر مکان
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همکاری مرکز مالی ایران و وایلی
W W W . I FC . IR

-۱

اعتبار بین المللی و موفقیتهای وایلی به عنوان یکی از شرکت های موفق آموزشی در دنیا

 -۲تعداد زیاد عالقهمندان به دریافت مدارک حرفهای در ایران
 -۳کوشش مرکز مالی ایران برای توسعه دانش مالی در کشور
این دالیل موجب شدند مذاکره های چندماهه مرکز مالی ایران و وایلی به نتیجه برسد .و حاال تمامی
عالقه مندان به دریافت مدارک  CFA، CIAو  CMAمیتوانند با مراجعه به سایت مرکز مالی ایران
 www.ifc.irدر دورههای آنالین آمادگی آزمون وایلی ثبت نام کرده و از محتوای غنی آموزشی و
پشتیبانی استادان معتبر بینالمللی بهره مند شوند.
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آشنایی با مدرک CFA

مدرک ( CFAتحلیلگر خبره مالی) ،یکی از معتبرترین مدارک بین المللی در حوزهی سرمایه گذاری
است که دریافت آن برای دارندگان به منزلهی برخورداری از گسترهی وسیعی از مهارتهای کاری و تعهد
به اخالق حرفه ای در حوزهی به شدت رقابتی و پرمخاطب سرمایهگذاری است .به منظور کسب مدرک
خبرگی ،باید در  ۳سطح آزمون های مؤسسه ی  CFAرا با موفقیت پشت سرگذاشت و گواهیهای
مربوطه را کسب کرد.
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مدرک  CFAسه سطح دارد

12 3

•

برنامه  CFAبه  ۳سطح تقسیم شده است و هر سطح آزمونی  ۶ساعته دارد

•

برای کامل کردن برنامه شما باید آزمون هر سطح را با موفقیت پشت سر بگذارید

•

هیچ محدودیتی در تعداد دفعات شرکت شما در آزمون ها وجود ندارد

•

با پشت سر گذاشتن پی درپی آزمون های این  ۳سطح میتوانید گواهی  ۴۸ماه سابقهی
کاری معتبر دریافت کنید

•

آزمون سطح  ،۱دو بار در سال در ماههای ژوئن و دسامبر(خرداد و آذرماه) و آزمونهای سطح ۲
و  ، ۳یک بار در سال (خردادماه) برگزار میشوند
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•

آزمون به زبان انگلیسی است

•

محتوای آزمون ،تمرکز یادگیری و فرمت سؤالها به فراخور هر سطح ،پیچیدگی بیشتری مییابند

•

پرسش های آزمون سطح  1و  2به صورت چندگزینه ای ارائه میشوند .پرسشهای آزمون
سطح  ۳در دو قالب تشریحی و تستی طراحی میشوند.

•

موسسه  ،CFAتوصیه کرده است که داوطلبان برای تسلط بر مفاهیم در هر سطح حداقل
 ۳۰۰ساعت مطالعه کنند.

•

داوطلبان شرکت در آزمون  CFAمیتوانند از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی
 www.CFAinstitute.orgثبت نام کنند.
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درباره سه سطح آزمون CFA

•

آزمونسطحیک ،شامل سؤالهایی درباره دانش پایه و درک ابتدایی از ابزارهای سرمایهگذاری است.
برخی از سؤال ها هم مبتنی بر تحلیل هستند

•

آزمون سطح دو ،بر انجام تحلیلهای پیچیده ،همینطور ارزشگذاری داراییها تمرکز دارد.

•

آزمونسطحسه ،به کاربرد مفاهیم آموختهشده در سطوح قبلی و روشهای تحلیل فرا گرفته
شده در بحث مدیریت پورتفو و طرح ریزی ثروت می پردازد

تمرکز
موضوعی

ابزارهای
سرمایهگذاری

ارزشگذاری داراییها

مدیریت پورتفو

تمرکز
یادگیری
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سطح یک

سطح دو

سطح سه

دانش و درک مطلب

کاربرد و تحلیل

ترکیب و ارزیابی

سرفصل های آزمون
عنوان

استانداردهای اخالقی و حرفهای
روش های کمی و آماری
اقتصاد

تجزیه و تحلیل و گزارشگری مالی
مدیریت مالی شرکتی
سرمایهگذاری در سهام
اوراق قرضه
ابزارهای مشتقه
دیگر گزینه های سرمایهگذاری

مدیریت سبد و طرح ریزی ثروت
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نکته کلیدی:
بر اساس تخمینهای موسسه  CFAشما میتوانید
با بکارگیری این برنامه طی  4سال به یک تحلیلگر مالیخبره تبدیل شوید.
شرایط ورود به دوره CFA

•

داران بودن یکی از شرایط زیر:

الف .مدرک کارشناسی :مدرک کارشناسی (یا معادل آن) یا دانشجوی سال آخر مقطع لیسانس
(برای ثبت نام در سطح  CFA ۲باید مدرک کارشناسی خود را ارایه کنید).
ب .تجربه کاری :چهار سال تجربه کاری حرفهای (که نیاز نیست لزوماً در زمینهی سرمایهگذاری باشد)،
و یا
ج .ترکیبی از تجربه کار حرفه ای و تحصیالت که درمجموع به چهار سال برسد (سمت های پاره وقت
برای موسسه  CFAقابل قبول نیستند .و این چهار سال باید به قبل از ثبتنام در دوره تعلق داشته باشد).

12
12

مدرک  CFAبه چه کار میآید؟
 .1چشم انداز حرفهای بهتر
شرکت های خدمات مالی کارکنان خود را با وسواس زیادی انتخاب میکنند .آنها ترجیح می دهند
بر گزینههایی تمرکز کنند که بافرهنگ کشور خود همسویی و تناسب داشته باشند .در چنین فضای
رقابتی ،تحلیلگران خبرهی مالی با اثبات خبرگی خود در مدیریت سرمایهگذاری و تجزیه وتحلیل مالی
از مزیت متمایزی برخوردار هستند.
 .2اعتبار حرفه ای
نشریه معتبر فایننشیال تایمز :امروزه تحلیلگران مالی خبره با توجه به دقت بسیار باالیی که دارند
«استاندارد طالیی» صالحیت والاستریت به شمار میروند .این مدرک در حقیقت طرحی جهانی است
و باوجود تحلیلگران مالی خبره در بیش از  ۱۴۵کشور دنیا در سرتاسر جهان تاثیرگذار خواهد بود.
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نمودار توزیع صاحبان مدرک  CFAدر دنیا

٪۱۶درصد اروپا

٪۶۵آمریکای
شمالی
٪۱۵خاور دور و
اقیانوسیه

 ٪۳درصد خاورمیانه
و آفریقا
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٪۱آمریکای مرکزی
و التین

صاحبان مدرک  CFAدر  12شرکت برتر حوزهی مالی در جهان
نام شرکت کارفرما

تعداد کارکنان دارندهی مدرک CFA

بانک آمریکا

۱۴۴۹

یو.بی.اس.

۱۲۸۸

جی.پی .مورگان چیس

۱۲۰۴

اچ.اس.بی.سی.

۸۹۷

مورگان استنلی

۸۵۵

سیتیگروپ

۸۲۶

بارکلیز

۶۶۲

پی.دابلیو.سی.

۵۶۲

کی.پی.ام.جی.

۳۷۶

ارنست اند یانگ

۳۵۲
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دیگران درباره ی  CFAچه میگویند؟
اکونومیست
«با آن که دهها هزار مدرک مالی در گوشه و کنار این دنیا یافت میشوند که از عالی تا بی ارزش آنها
را میتوان رتبه بندی کرد ،سی.اف.ای .را در این میان باید بیهمتا دانست …رشد فزاینده ی آن
چنین کرده است…خود در عمل واحد پولی جهانی است».
نشنال پست
«مدرک سی.اف.ای .اطالعات اساسی و بالواصلی را در خصوص فرد دارندهی آن در اختیار میگذارد.
بسیار نادر است در بنگاه هایی که توسط افراد دارنده ی سی.اف.ای .هدایت می شوند ،مورد
کالهبرداری مشاهده شود».
فاینانشیال تایمز
«نایل شدن به درجه ی خبرگی سی.اف.ای .حکم گذرنامه ای را دارد که موجد ورود به تعالی و
پویایی بینالمللی است».
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وایلی در دورههای آمادگی آزمون  CFAچه خدماتی میدهد؟
•

پرداخت هزینه یک دوره و استفاده رایگان از مطالب آموزشی تا زمان قبولی در آزمون

•

امکان تطبیق آزمون با شرایط و برنامه مطالعه شخصی شما

•

استفاده از داشبورد و استانداردهای عملکرد

•

طراحی هر درس در ۳۰تا  ۴۵دقیقه برای درک بهتر و سریعتر مطالب

•

دسترسی به بیش از  ۹۰صفحه فرمول
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•

دسترسی به کتاب های راهنما در تمام زمینه ها

•

بهره مندی از بیش از  ۱۰۰۰پرسش و تمرین در هر سطح

•

امکان استفاده از  2آزمون شبیه سازی شده ی کامل

•

تدریس ویدئویی استادان برجسته در هر  ۳سطح

•

آمادگی مربیان آنالین حرفه ای برای پاسخ به سؤاالت شما ظرف  ۲۴تا  ۴۸ساعت

•

 ۱۱ساعت دوره مرور نهایی با  ۴۰ساعت فیلم و سمینار آزمون شبیه سازی شده

•

 ۱۱ساعت راهنمای مرور

•

 ۱۱ساعت آزمون شبیه سازی شده ی مازاد

خدمت جدید!
•

14تا  16هفته کالس های مجازی آنالین زنده

چرا وایلی را انتخاب کنیم؟
•

نسبت به سایر شرکتهای بینالمللی قیمت مناسبتری دارد

•

می توان از دورههای آموزشی وایلی به صورت خود مطالعه و مجازی استفاده کرد

•

استفاده رایگان و بدون قید و شرط از مطالب آموزشی تا زمان قبولی در آزمون میسر است

•

وایلی بیش از  ۱۱۰ساعت ویدئوهای ضبط شده در اختیار مخاطبان میگذارد

•

وایلی معتبر است زیرا کارنامه روشنی دارد
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آشنایی با مدرکCMA

مدرک حرفهای ( CMA(Certified Management Accountantتنها مدرک شناخته شده بینالمللی
در حوزه حسابداری مدیریت است .موسسه حسابداران مدیریت  IMAاین مدرک بین المللی را صادر
میکند .مدارک حسابداری (مانند مدرک  )CPAعموما افراد را برای امور خاص ،نظیر حسابداری
خارجی و مسائل مالیاتی آموزش می دهند .درحالیکه مدرک حرفه ای  CMAافراد را برای بر عهده
گرفتن مسئولیت های مختلف یک سازمان از مشارکت در طراحی استراتژیهای آن گرفته تا تبدیل
شدن به یک تصمیمگیر  -آن هم نه فقط برای فعالیت در بخش مالی -تربیت میکند .سال ۱۹۷۲
برای نخستین بار این مدرک در دنیا صادر شد و اکنون این مدرک به استاندارد طالیی حرفهای حسابداری
مدیریت تبدیل شده است ۴۰ .هزار نفر در جهان مدرک  CMAدارند.
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مزایای عمومی دارندگان مدرک CMA

•

برخورداری از دانش و مهارت های موردنیاز سازمانها برای اتخاذ تصمیم های صحیح ،دقیق
و به موقع

•

رزومهکاری قویتر با گواهینامه  CMAبهعنوان یکی از معتبرترین مدارک حرفهای مالی در دنیا

•

مزیت رقابتی باالتر برای کار در شرکتهای خارجی

•

مزیت رقابتی باالتر برای کار در شرکتهای بزرگ داخلی
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چرا  CMAمهم است؟
اهمیت و اعتبار  CMAبه دلیل مهر تأییدی است که موسسه حسابداران مدیریت ( )IMAبر مهارت های
حسابداری و مدیریت مالی دارندگان مدرک  CMAمی زند .این مهارت ها عبارتند از:
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•

برنامه ریزی مالی

•

تحلیل

•

کنترل

•

پشتیبانی تصمیمات

•

اخالق حرفه ای

بررسیهای آماری از ایاالت متحده امریکا گرفته تا خاورمیانه نشان می دهد ،دارندگان مدرک بین المللی
 ،CMAبه طور قابل مالحظه ای درآمد باالتری نسبت به میانگین درآمد همکاران خود دارند.

مدرک  CMAبه چه کار میآید؟
بسیاری از مشاغل توسعه ای به دارندگان مدرک  CMAنیاز دارند .تعدادی از فرصت های
شغلی که یک دارنده مدرک  CMAمیتواند در آنها کار کند:
•

تحلیلگر مالی

این صنعت به دلیل عدم نیاز به سابقه باال ،بسیار رقابتی است .از این نظر که یک فرد تازه
وارد یا کمتجربه هم می تواند موفق باشد .البته اگر یک تحلیلگر مالی مدرک  CMAبگیرد؛
خود را برای پست هایی از قبیل ،مدیر پورتفو ،شریک سرمایهگذاری و مشاور مالی آماده
کرده است.

23
23

•

برنامه ریز مالی

مشاور مالی یا برنامه ریز مالی معموالً افراد را راهنمایی میکنند که برای سرمایهگذاری خود چگونه برنامه
ریزی داشته باشند .وقتی یک مشاور مالی مدرک  CMAدارد یعنی اینکه این فرد توانایی تحلیل
استراتژی های مختلف برای برنامه ریزی مالی را دارد.
•

حسابدار

یک حسابدار به دنبال یافتن راه های کاهش هزینه ها و افزایش سود مجموعه است .حسابداری که
مدرک  CMAداشته باشد ،گزینه ای بسیار مناسب برای پست مدیریت حسابداری است.
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•

کنترل کننده شرکت

این پست مدیر ارشد حسابداری نیز به حساب میآید .مسئولیت تبدیل دادههای حسابداری به داده های
مالی مناسب گزارش-دهی وظیفه این فرد است .استفاده از مفاهیم  CMAدر این موقعیت شغلی مهم
و موثر است.
•

مدیر ارشد مالی

یکی از بهترین فرصت های دارندگان مدرک  CMAرسیدن به پست مدیریت ارشد مالی است .این
موقعیت معموالً مرحلهی آخر رسیدن به مدیریت عامل ( )CEOشرکتها است .برای رسیدن به پستهای
عالی یک شرکت شما بایستی یکی از مدارک  CMAیا  MBAرا داشته باشید .با توجه به عنوان شغلی
مطرح شده فرد باید دانش الزم را از طریق دریافت این مدرک حرفه ای کسب کند.
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سرفصل های آزمون

آزمون  CMAشامل دو قسمت آزمون کامپیوتری است که در مراکز سراسر دنیا برگزار میشود.
قسمت اول این آزمون بر موارد زیر تمرکز دارد:
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.1

تصمیمات گزارش دهی مالی خارجی

.2

برنامه ریزی ،بودجه بندی و پیش بینی

.3

مدیریت عملکرد

.4

مدیریت هزینه

.5

کنترل داخلی

قسمت دوم آزمون بر موارد زیر تمرکز دارد:

.1

تحلیل صورت های مالی

.2

مالی شرکتی

.3

تحلیل تصمیم

.4

مدیریت ریسک

.5

تصمیمات سرمایهگذاری

.6

اخالق حرفه ای
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شرایط آزمون CMA

•

آزمون هر سال در ماه های ژانویه و فوریه ،می و ژوئن ،سپتامبر و اکتبر برگزار میشود.

برای برنامه ریزی روز آزمون ،داوطلب بایستی  ۷۲ساعت قبل از برگزاری اقدام به برنامهریزیکند.
•
این برنامه ریزی از طریق وبسایت شرکت ( Prometricشرکت برگزار کننده آزمون) انجام می شود.
هر داوطلب در هر بازه تنها یکبار میتواند برای آزمون ثبت نام کند .در صورت قبول نشدن در
•
آزمون بایستی تا بازه بعدی منتظر بماند و دوباره ثبت نام کند.
•
تمامی  ۳قسمت آزمون  CMAدر بیش از  ۸هزار مرکز تخصصی در  ۱۶۰کشور جهان برگزار
میشود .داوطلبان بایستی از بین این مراکز یکی را به عنوان محل آزمون انتخاب کنند.
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مراحل ثبت نام در آزمون CMA

•

عضویت در IMA

•

پرداخت حق ورود به برنامه CMA

•

ثبت نام در آزمون CMA

•

اخذ تاییدیه ثبتنام که شامل شماره شناسایی ،بازه انتخابی شما و دستورالعمل داوطلب می باشد

•

برنامهریزی روز آزمون در وبسایت( Prometricشرکتی که شریک وایلی در برگزاری آزمونها است).

•

حضور در محل برگزاری آزمون و همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر.
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شرط دریافت مدرک
•

عالوه بر قبولی در آزمون ،برای اخذ مدرک  CMAداوطلب بایستی دو شرط زیر را داشته باشد:

-1

حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده یا دانشگاه معتبر و یا مدرک حرفهای معتبر

-2

حداقل  2سال سابقه حرفهای در مدیریت حسابداری یا مدیریت مالی

•

در صورتی که داوطلب حتی عضویت در موسسه  IMAو قبولی در آزمون  CMAرا با موفقیت

انجام داده باشد ،اما شرایط فوق را کسب نکرده باشد ،مدرک  CMAبه وی تحویل نمیشود.
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 6دلیل برای شرکت در دوره آمادگی آزمون  CMAوایلی
عالقه مندان به دریافت مدرک حرفه ای  CMAشاید بپرسند واقعاً برای شرکت در آزمون چگونه باید
آماده شد؟ چه منابعی را بخوانیم و چگونه کیفیت مطالعه و آموزشهایمان را بسنجیم؟ برای این سؤال ها و
سؤالهایی از این دست وایلی پاسخ روشن دارد:
 -1از بین  10نفر شرکتکننده در این دوره ها به طور میانگین  9نفر موفق به قبولی در آزمون و اخذ
مدرک شده اند .درصد باالی قبولی افراد نشان دهنده کیفیت باالی این دوره است.
 -2وایلی سال هاست ارائه بسته های با کیفیت آموزشی و کنترل میزان پیشرفت داوطلبان را جزو
وظایف حرفه ای خود تعریف کرده است.
 -3به منظور اطمینان از کیفیت محتوای دوره های آموزشی خود ،وایلی با دانشکده ها و متخصصان
برتر این صنعت همکاری عمیق و تنگاتنگی دارد.
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 -4دورههای این شرکت تا زمانی که فرد در آزمون مورد نظر قبول شود در دسترس است .در صورت
عدم قبولی در دوره اول داوطلب میتواند مجددا ً بدون پرداخت هزینه از مطالب آموزشی استفاده کنید
 -5دوره های آموزشی وایلی همه جا در دسترس و قابل استفادهاند .شما میتوانید در هر مرحله ای ،آموزش
را متوقف و در زمان مناسب آن را ادامه دهید.
 -6در زمانهای هستیم که افراد زمان کمی در اختیار دارند .از همین رو وایلی دروههای آمادگی آزمون
را طوری طراحی کرده که در هر مرحله حدود  30دقیقه زمان بخواهد.
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وایلی در دورههای آمادگی آزمون  CMAچه خدماتی میدهد؟
•

پرداخت هزینه یک دوره و استفاده رایگان از مطالب آموزشی تا زمان قبولی در آزمون

•

بانک سوال آنالین با بیش از  2000نمونه سوال و  10نمونه مقاله

•

مطالب درسی با  255صفحه متن

•

بیش از  23ساعت ویدئوی آموزشی

•

فلشکارت برای تقویت یادگیری و حفظ مطالب

•

نظارت مستقیم اساتید همراه با ارتباط و پشتیبانی آنالین از سوی متخصصان خبره
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مدرک حرفه ای  CIAچیست
گواهینامه ی CIAتنها گواهینامهی جهانی مورد تأیید برای حسابرسان داخلی شرکتهاست و به استانداردی
تبدیل شده است که حسابرسان حرفه ای با استناد به آن بیش از  40سال است که سطح دانش خود را به
رخ میکشند.

مزایای دریافت مدرک CIA
به دست آوردن این گواهینامه برای حسابرسان ،مدیران ارشد حسابرسی ،مدیران حسابرسی ،کارکنان
حسابرسی ،کارکنان مدیریت ریسک و همچنین دانشجویان رشته ی حسابداری یا رشته های دیگر مالی یا
تجاری دستاوردی ارزشمند و مزیتی حرفه ای به شمار میآید.
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نحوه شرکت در آزمون CIA
آزمون  CIAاز طریق کامپیوتر انجام میشود .داوطلبان در بیش از  500مرکز آزمون از سراسر جهان شرکت
میکنند.

نحوه ثبتنام در آزمون
ثبت نام در آزمون  CIAبسیار ساده است و به صورت آنالین از طریق سیستم مدیریت صدور
•
گواهینامه داوطلبان ( )CCMSموسسهی حسابرسان داخلی ( )IIAمدیریت میشود.
 CCMSبه شما اجازه نظارت بر فرآیند صدور گواهینامه ،دسترسی به نمرات آزمون ،گزارش
•
اعتبارات آموزش حرفهای مستمر( ،)CPEو دسترسی الکترونیکی و چاپی به آزمونهای خودتان را می دهد.
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پس از پرداخت هزینه درخواست شرکت در آزمون ،ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما اجازه
•
ورود مجدد و تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون را خواهد داد.
پس از تکمیل درخواست و پرداخت همه هزینه ها میتوانید آزمون  CIAرا در وبسایت VUE

•
پیرسون زمان بندیکنید .سپس میتوانید مرکز آزمون و زبان مورد نظر خود را برای آزمون انتخاب کنید.
پس از پشت سرگذاشتن این مرحله تایید وقت تعیین شده را از پیرسون دریافت خواهید کرد.

سرفصلهای آزمون
قسمت اول -مقدمات حسابرسی داخلی
قسمت دوم -رویههای کنترل داخلی
قسمت سوم -عناصر دانش حسابرسی داخلی
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وایلی در دورههای آمادگی آزمون  CIAچه خدماتی میدهد؟
وایلی برای آمادگی کامل داوطلبان آزمون  CIAبرنامه ویژهای تدارک دیده است .این برنامه در چهار
بسته محتوایی تدوین شده است :بسته آموزشی کامل ،راهنمای آموزشی  ،CIAبانک سواالت  CIAو
یادداشت های متمرکز برای آزمون  .CIAهر کدام از این بسته ها ویژگی های خاص خودشان را دارند.
از جمله موارد زیر:
•

بیش از  5300پرسش و تمرین

•

حاوی نمودارهای درختی ،ترفندهای تقویت حافظه ،جدول ،نمودار ،و غیره برای کمک به
یادآوری مطالب
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•

پرسش های جامع -سواالت چهارگزینه ای و راه حلهای آنها

•

تست نامحدود و جلسات تمرین

•

بیش از  5300سوال با پاسخ های تشریح

•

پیگیری نقاط قوت و ضعف

•

افزایش مهارت استفاده از اکسل برای فعالیتهای پژوهشی ،محاسبات مالی و عملکردها

•

حاوی منابع معتبر ،مفاهیم کلیدی ،توصیه های مهم و ابزارها

•

آموزش استراتژیهای مهم به منظور افزایش سرعت و صحت پاسخگویی به سواالت

•

فراهم آوردن رویکردی متمرکز و ساده برای حل سواالت آزمون و ترغیب به مطالعه مطالب

•

حاوی کلمات اختصاری و تصاویر موثر در یادگیری و به خاطر سپردن قوانین و...

چگونه ثبت نام کنیم؟
قرارداد همکاری مرکز مالی ایران و وایلی کار را برای داوطلبان ایرانی راحت کرده است .شما باید برای ثبت
این کارها را انجام دهید:
•

مراجعه به نشانی های اختصاصی دورهها در سایت مرکز مالی ایران

•

تکمیل فرم ثبت نام

•

واریز وجه ثبت نام به صورت دالری یا ریالی

•

دریافت پینکد اختصاصی

•

ورود به فضای برنامه آموزشی و زمانبندی

•

دریافت برنامه ریزی بر اساس زمان مشخص شده

•

شروع مطالعات

www.ifc.ir/cfa
www.ifc.ir/cma
www.ifc.ir/cia
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: پاسخگوی شما هستیم16 هر روز از ساعت هشت و نیم تا
66724343- 66724545 :واحد آموزش
66703446 :واحد انتشارات
66740509 :واحد روابط عمومی
www.ifc.ir
telegram.me/ifcenter
info@ifc.ir
iranfinancialcenter
Iran Financial Center
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